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Muudatusettepanek  1 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt -1 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Pealkiri 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (-1) Määruse pealkirja muudetakse 

järgmiselt: 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 861/2007, 11. juuli 2007, millega 

luuakse Euroopa väiksemate 

kohtuvaidluste menetlus 

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 

(EÜ) nr 861/2007, 11. juuli 2007, millega 

luuakse Euroopa lihtsustatud menetlus 

kuni 10 000 euro suuruste nõuete jaoks, 

 (Käesolev muudatus toob kaasa vastavad 

muudatused kogu määruse (EÜ) nr 

861/2007 tekstis.) 

 

Muudatusettepanek  2 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(5) Nõude piirväärtuse suurendamine (5) Piirväärtuse suurendamine, et hõlmata 
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 ET 

10 000 euroni oleks eelkõige kasulik 

väikestele ja keskmise suurusega 

ettevõtjatele, kes on praegu loobunud oma 

vaidlustega kohtusse pöördumast, kuna 

siseriikliku tava- või lihtsustatud menetluse 

korral on kohtumenetluse kulud nõude 

väärtusega võrreldes ebaproportsionaalselt 

suured ja/või kohtumenetlus kestab liiga 

kaua. Piirväärtuse suurendamine parandaks 

selle tulemusliku ja kulutõhusa 

õiguskaitsevahendi kättesaadavust 

kohtuvaidluste puhul, kus osalevad 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Õiguskaitse parem kättesaadavus 

suurendaks usaldust piiriüleste tehingute 

vastu ja aitaks kaasa siseturu võimaluste 

täielikule ärakasutamisele. 

kõiki kuni 10 000 euro suuruseid 

juriidiliste isikute vastu esitatud nõudeid, 
oleks eelkõige kasulik väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele, kes on 

praegu loobunud oma vaidlustega kohtusse 

pöördumast, kuna siseriikliku tava- või 

lihtsustatud menetluse korral on 

kohtumenetluse kulud nõude väärtusega 

võrreldes ebaproportsionaalselt suured 

ja/või kohtumenetlus kestab liiga kaua. 

Piirväärtuse suurendamine parandaks selle 

tulemusliku ja kulutõhusa 

õiguskaitsevahendi kättesaadavust 

kohtuvaidluste puhul, kus osalevad 

väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad. 

Õiguskaitse parem kättesaadavus 

suurendaks usaldust piiriüleste tehingute 

vastu ja aitaks kaasa siseturu võimaluste 

täielikule ärakasutamisele. Käesoleva 

määruse tähenduses tuleks nõue lugeda 

juriidilise isiku vastu esitatuks, kui 

vähemalt üks vastaspooltest on juriidiline 

isik, keda tunnustatakse sellisena 

liikmesriigi või kolmanda riigi õigusega ja 

kes ei ole enda nimel tegutsev üksikisik. 

Enda nimel tegutsevate üksikisikute vastu 

esitatud nõuded peaksid kuuluma 

määruse kohaldamisalasse ainult juhul, 

kui nõude summa on väiksem kui 5000 

eurot. 

 

Muudatusettepanek  3 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(8) Euroopa väiksemate kohtuvaidluste 

menetlust tuleks veelgi parendada, 

kasutades ära tehnoloogia arengut 

õigusemõistmise vallas, mis muudab 

olematuks geograafilised kaugused ja 

nendest tulenevad suured kulud ja 

menetluse pikalevenimine, mis omakorda 

võivad takistada isikute juurdepääsu 

õiguskaitsele. 

(8) Euroopa lihtsustatud menetlust tuleks 

veelgi parendada, kasutades ära 

tehnoloogia arengut õigusemõistmise 

vallas, mis peaks muutma olematuks 

geograafilised kaugused ja nendest 

tulenevad suured kulud ja menetluse 

pikalevenimine, mis omakorda võivad 

takistada isikute juurdepääsu õiguskaitsele. 
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Muudatusettepanek  4 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 12 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(12) Kohtuistungid ja tõendite kogumine, 

nagu tunnistajate, ekspertide või poolte 

ärakuulamine, peaks toimuma ainult 

sidevahendite abil. See ei tohiks piirata 

menetluse poole õigust osaleda kohtus 

kohtuistungil. Kohtuistungite korraldamisel 

ja tõendite kogumisel peaksid liikmesriigid 

kasutama tänapäevaseid sidevahendeid, 

mis võimaldavad isikud ära kuulata ilma, et 

nad peaksid kohtusse ilmuma. Kui 

ärakuulatava isiku alaline elu- või asukoht 

on muus liikmesriigis kui see liikmesriik, 

kus asub asja menetlev kohus, tuleks 

kohtuistungid korraldada vastavalt 

nõukogu määruses (EÜ) nr 1206/200117 

sätestatud nõuetele17. Kui ärakuulatava 

poole alaline elu- või asukoht on selles 

liikmesriigis, kus asub pädev kohus, või 

kolmandas riigis, võib kohtuistungi 

korraldada video- või telekonverentsina või 

muude sobivate sidevahendite abil 

kooskõlas liikmesriigi õigusega. Poolel 

peaks alati olema õigus osaleda kohtus 

kohtuistungil, kui ta seda soovib. Kohus 

peaks tõendite kogumisel kasutama 

lihtsaimaid ja kõige vähem kulukaid 

meetodeid. 

(12) Kohtuistungid ja tõendite kogumine, 

nagu tunnistajate, ekspertide või poolte 

ärakuulamine, peaks toimuma ainult 

sidevahendite abil. See ei tohiks piirata 

menetluse poole õigust osaleda kohtus 

kohtuistungil. Kohtuistungite korraldamisel 

ja tõendite kogumisel peaksid liikmesriigid 

kasutama tänapäevaseid sidevahendeid, 

mis võimaldavad isikud ära kuulata ilma, et 

nad peaksid kohtusse ilmuma. Kui 

ärakuulatava isiku alaline elu- või asukoht 

on muus liikmesriigis kui see liikmesriik, 

kus asub asja menetlev kohus, tuleks 

kohtuistungid korraldada vastavalt 

nõukogu määruses (EÜ) nr 1206/200117 

sätestatud nõuetele17. Kui ärakuulatava 

poole alaline elu- või asukoht on selles 

liikmesriigis, kus asub pädev kohus, või 

kolmandas riigis, võib kohtuistungi 

korraldada video- või telekonverentsina või 

muude sobivate sidevahendite abil 

kooskõlas liikmesriigi õigusega. Poolel 

peaks taotluse korral alati olema õigus 

osaleda või lasta tunnistajal osaleda 

ärakuulamiseks kohtus kohtuistungil. 

Kohus peaks tõendite kogumisel kasutama 

lihtsaimaid ja kõige vähem kulukaid 

meetodeid. 

__________________ __________________ 

17 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001, 

28. mai 2001, liikmesriikide kohtute 

vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel 

tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 

27.6.2001, lk 1). 

17 Nõukogu määrus (EÜ) nr 1206/2001, 

28. mai 2001, liikmesriikide kohtute 

vahelise koostöö kohta tõendite kogumisel 

tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 174, 

27.6.2001, lk 1). 

Selgitus 

Tunnistajate kuulamisel tuleks järgida otsese ja suulise menetluse põhimõtet.  
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Muudatusettepanek  5 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 13 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(13) Kohtumenetluse võimalikud kulud 

võivad mõjutada võlausaldaja otsust oma 

nõudega kohtusse pöörduda. Muude kulude 

hulgas võivad kohtulõivud mõjutada 

võlausaldajaid loobuma kohtusse 

pöördumisest, eriti nendes liikmesriikides, 

kus kohtulõivud on ebaproportsionaalselt 

suured. Kohtulõivud peaksid olema nõude 

väärtusega proportsionaalsed selleks, et 

tagada piiriüleste väiksemate nõuete 

puhul õiguskaitse kättesaadavus. 

Käesoleva määruse eesmärk ei ole 

kohtulõivude suurust ühtlustada, selle 

asemel kehtestatakse kohtulõivude 

ülempiir, mille tulemusel muutuks 

väiksemate kohtuvaidluste menetlus 

kättesaadavaks suurele hulgale 

võlausaldajatele, jättes samal ajal 

liikmesriikidele valikuvabaduse otsustada 

kohtulõivude arvestamise meetodi ja 

summa üle. 

(13) Kohtumenetluse võimalikud kulud on 

üks põhitegureid, mis mõjutab 
võlausaldaja otsust oma nõudega kohtusse 

pöörduda. Muude kulude hulgas võivad 

kohtulõivud mõjutada võlausaldajaid 

loobuma kohtusse pöördumisest, eriti 

nendes liikmesriikides, kus kohtulõivud on 

ebaproportsionaalselt suured. Kohtulõivud 

tuleks kehtestada sellisel tasemel, et need 

ei ületa samaväärse siseriikliku menetluse 

eest võetavaid lõive. Eeldatavasti 

suurendavad sama suured või väiksemad 

lõivud Euroopa lihtsustatud menetluse 

kasutamist, osaliselt tänu sellele, et tegu 

oleks taskukohase ja tuttavamate 

siseriiklike menetlustega võrreldava 

menetlusega. Kui liikmesriigis siseriiklik 

menetlus puudub, tuleks kohtulõivud 

kehtestada tasemel, mis on 

proportsionaalne nõude väärtusega. 

 

Muudatusettepanek  6 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Põhjendus 14 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(14) Kohtulõivude tasumiseks ei peaks 

avaldajal olema vajadust reisida või palgata 

selleks jurist. Vähemalt pangaülekandeid ja 

krediit- või deebetkaardiga veebipõhist 

maksmist peaksid aktsepteerima kõik 

kohtud, kes on pädevad Euroopa 

väiksemate kohtuvaidluste menetluses. 

(14) Kohtulõivude tasumiseks ei peaks 

avaldajal olema vajadust reisida või palgata 

selleks jurist. Vähemalt pangaülekandeid, 

krediit- või deebetkaardiga veebipõhist 

maksmist või muud liiki kaugmakseviise 

peaksid aktsepteerima kõik kohtud, kes on 

pädevad Euroopa lihtsustatud menetluses. 
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Muudatusettepanek  7 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 2 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse tsiviil- 

ja kaubandusasjades igat liiki kohtutes, kui 

nõude väärtus ilma nõude intresside, 

kulude ja muude kõrvalnõueteta ei ületa 

10 000 eurot ajal, mil nõudevorm pädeva 

kohtu poolt vastu võetakse. See ei laiene 

eelkõige maksu-, tolli- või haldusasjadele 

ja samuti riigi vastutusele, mis tuleneb riigi 

tegevusest või tegevusetusest riigivõimu 

teostamisel (acta iure imperii). 

1. Käesolevat määrust kohaldatakse tsiviil- 

ja kaubandusasjades igat liiki kohtutes, kui 

nõude väärtus ilma nõude intresside, 

kulude ja muude kõrvalnõueteta ei ületa 

10 000 eurot, kui see on esitatud juriidilise 

isiku vastu, ja 5000 eurot, kui see on 

esitatud füüsilise isiku vastu, ajal, mil 

nõudevorm pädeva kohtu poolt vastu 

võetakse. See ei laiene eelkõige maksu-, 

tolli- või haldusasjadele ja samuti riigi 

vastutusele, mis tuleneb riigi tegevusest või 

tegevusetusest riigivõimu teostamisel (acta 

iure imperii). 

 

Muudatusettepanek  8 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 861/2007  

Artikkel 2 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

2. Käesolevat määrust ei kohaldata juhul, 

kui kõik alltoodud elemendid, juhul kui 

need on asjakohased, asuvad ühes ja 

samas liikmesriigis ajal, mil nõudevorm 

pädeva kohtu poolt vastu võetakse: 

välja jäetud 

(a) poolte alaline elu- või asukoht või 

peamine elukoht; 

 

(b) lepingu täitmise koht;  

(c) nõude aluseks olevate asjaolude 

ilmnemise koht; 

 

(d) kohtuotsuse täitmise koht;  

(e) asja menetlemiseks pädev kohus.  

Alaline elu- või asukoht määratakse 

kindlaks vastavalt [määruse (EÜ) nr 
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44/2001 artiklitele 59 ja 60]/[määruse 

(EL) nr 1215/2012 artiklitele 62 ja 63]. 

 

Muudatusettepanek  9 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt f 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(f) tööõiguse suhtes; välja jäetud 

 

Muudatusettepanek  10 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 1 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 2 – lõige 3 – punkt h 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

(h) eraelu puutumatuse ja isikuõiguste 

rikkumise, sealhulgas au teotamise 

suhtes. 

välja jäetud 

Selgitus 

Et isikuõigused ei ole enam Brüsseli I määruse reguleerimisalast välja jäetud, ei tohiks seda 

erandit enam kohaldada ka väiksemate kohtuvaidluste menetluse suhtes. 

 

Muudatusettepanek  11 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 2 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 3 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Artikkel 3 jäetakse välja. välja jäetud 
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Muudatusettepanek  12 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt a 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 4 – lõige 4 – lõik 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Kohus teavitab avaldajat avalduse 

tagasilükkamisest. 

Kohus, kes tegi nõude kohta sisulise 

otsuse, teavitab avaldajat avalduse 

tagasilükkamisest ning tehtud otsuse 

edasikaebamise võimalustest. 

 

Selgitus 

Kohus, kes tegi nõude kohta otsuse, peaks teavitama avaldajat tehtud otsuse edasikaebamise 

võimalustest. Iga liikmesriik peaks kehtestama edasikaebamise võimalused vastavalt 

kohaldatavale siseriiklikule õigusele. 

 

Muudatusettepanek  13 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 3 – alapunkt b 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 4 – lõige 5 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

5. Liikmesriigid tagavad, et tüüpvorm A 

oleks kättesaadav paberkandjal kõikides 

kohtutes, kus on võimalik Euroopa 

väiksemate kohtuvaidluste menetlust 

alustada, ja elektroonilisel kujul nende 

kohtute veebisaitidel või asjakohase 

keskasutuse veebisaidil. 

5. Liikmesriigid tagavad, et kõik kohtud, 

kus on võimalik Euroopa lihtsustatud 

menetlust alustada, täidavad kohustust 

teha tüüpvorm A pädevate teenistuste 

kaudu kodanikele paberkandjal 

kättesaadavaks, ning et see vorm on 
kättesaadav kõikides kohtutes, kus on 

võimalik Euroopa lihtsustatud menetlust 

alustada, ja elektroonilisel kujul nende 

kohtute veebisaitidel või asjakohase 

keskasutuse veebisaidil. 

Selgitus 

Määruse teksti kohaldamine esildatud kujul võib tekitada probleeme, eriti seoses kohustusega 

teha tüüpvorm A kodanikele paberkandjal kättesaadavaks. Näiteks Rumeenia puhul tuleb 

kehtestada kohtutele selge kohustus teha tüüpvorm A kantselei kaudu paberkandjal 

kodanikele kättesaadavaks, sest Rumeenia kohtud ei ole seda töömeetodit veel kasutusele 

võtnud ning kodanikele ei anta paberkandjal standardnõudeid, vorme, hagiavaldusi jne. 
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Muudatusettepanek  14 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 4  

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 5 – lõige 1 – lõik 2 – punkt b 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

b) mõlemad pooled on väljendanud huvi 

kohtuliku kokkuleppe saavutamiseks ja 

taotlevad selle sõlmimiseks kohtuistungi 

korraldamist. 

b) mõlemad pooled on väljendanud huvi 

kohtuliku kokkuleppe saavutamiseks ja 

kokkulepet ei ole võimalik saavutada kirja 

teel. 

Selgitus 

Kohtulike kokkulepete puhul ei tohiks kohtuistungid kohustuslikud olla. Neid tuleks 

korraldada ainult vajaduse korral. 

 

Muudatusettepanek  15 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 5 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 8 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Kohtuistung peetakse video- või 

telekonverentsina või muude sobivate 

sidevahendite abil kooskõlas nõukogu 

määrusega (EÜ) nr 1206/2001, juhul kui 

ärakuulatava poole alaline elu- või asukoht 

on muus liikmesriigis kui asja 

menetlemiseks pädeva kohtu liikmesriik. 

1. Alates [3 aastat pärast käesoleva 

määruse jõustumist] peetakse kohtuistung 

video- või telekonverentsina või muude 

sobivate sidevahendite abil kooskõlas 

nõukogu määrusega (EÜ) nr 1206/2001, 

juhul kui ärakuulatava poole alaline elu- 

või asukoht on muus liikmesriigis kui asja 

menetlemiseks pädeva kohtu liikmesriik. 

 1a. Liikmesriigid tagavad, et asjaomastel 

kohtutel on olemas sobivad sidevahendid. 

2. Poolel on alati õigus kohtusse ilmuda ja 

oma seisukohad isiklikult esitada, kui ta 

seda taotleb.” 

2. Poolel on alati õigus kohtusse ilmuda ja 

oma seisukohad isiklikult esitada, kui ta 

seda taotleb.” 

 

Muudatusettepanek  16 

Ettepanek võtta vastu määrus 



 

 

 PE568.449/ 9 

 ET 

Artikkel 1 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 9 – lõige 2 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2a. Kohus lubab pooltel esitada 

ärakuulatavatele tunnistajatele küsimusi 

kirjalikult, kui ta peab seda vajalikuks 

nõude õiglaseks lahendamiseks. Kohus 

edastab poolte esitatud küsimused 

tunnistajatele ning teavitab neid tähtajast, 

mille jooksul nad on kohustatud esitama 

pooltele kirjaliku vastuse ning edastama 

vastuse kohtule. 

 

Muudatusettepanek  17 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 6 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 9 – lõige 2 b (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 2b. Lõike 2a kohaselt ära kuulatava 

eksperdi nimetab kohus. 

Selgitus 

Eksperdi nimetamise menetlus tuleks sätestada määruse tekstis. Tekstis tuleks samuti 

sätestada, kas pooltel on õigus kutsuda oma ekspert ja kas neil on võimalik eksperdile 

küsimusi esitada. Poolte õigust esitada tunnistajatele kirjalikke küsimusi tuleks reguleerida 

eesmärgiga tagada, et austatakse poolte õigust kaitsele ning nõudele leitakse õiglane 

lahendus. 

 

Muudatusettepanek  18 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 7 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 11 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Liikmesriigid tagavad, et pooled saavad 

vormide täitmisel praktilist abi. Pooled 

peavad saama praktilist abi eelkõige 

1. Liikmesriigid tagavad, et pooled saavad 

vormide täitmisel praktilist abi. Pooled 

peavad saama praktilist abi tasuta ja 
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selleks, et kindlaks teha, kas menetlust 

saab kasutada konkreetse vaidluse 

lahendamiseks, ning selleks, et kindlaks 

määrata pädev kohus, arvutada tasumisele 

kuuluv intress ja kindlaks teha, millised 

dokumendid tuleb esitada. 

eelkõige selleks, et kindlaks teha, kas 

menetlust saab kasutada konkreetse 

vaidluse lahendamiseks, ning selleks, et 

kindlaks määrata pädev kohus, arvutada 

tasumisele kuuluv intress ja kindlaks teha, 

millised dokumendid tuleb esitada. 

 

Muudatusettepanek  19 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 13 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Artikli 5 lõikes 2 ja artikli 7 lõikes 2 

nimetatud dokumendid tuleb kätte 

toimetada posti teel või elektrooniliselt, 

mida tõendab kättesaamise kuupäevaga 

vastuvõtuteatis. Dokumente võib 

elektrooniliselt kätte toimetada ainult 

poolele, kes on eelnevalt sõnaselgelt 

andnud nõusoleku dokumentide 

elektrooniliseks kättetoimetamiseks. 

Elektroonilist kättetoimetamist saab 

tõendada automaatse kättesaamise 

kinnitusega. 

1. Artikli 5 lõikes 2 ja artikli 7 lõikes 2 

nimetatud dokumendid tuleb kätte 

toimetada posti teel või elektrooniliselt, 

mida tõendab kättesaamise kuupäevaga 

vastuvõtuteatis. Kättetoimetamisviis peab 

aitama hoida ära kuritarvitamist ja 

tagama konfidentsiaalsuse. Dokumente 

võib elektrooniliselt kätte toimetada ainult 

poolele, kes on eelnevalt sõnaselgelt 

andnud nõusoleku dokumentide 

elektrooniliseks kättetoimetamiseks. 

Elektroonilist kättetoimetamist saab 

tõendada ka automaatse kättesaamise 

kinnitusega. 

 

Muudatusettepanek  20 

Ettepanek võtta vastu määrus  

Artikkel 1 – punkt 8 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 13 – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Muu, lõikes 1 nimetamata kirjalik suhtlus 

kohtu ja poolte vahel toimub 

elektrooniliselt ja seda tõendab 

vastuvõtuteatis, juhul kui selline võimalus 

on liikmesriigi õiguse kohaselt menetluses 

lubatud ja ainult juhul, kui pool on sellise 

suhtlusviisiga nõus.  

Muu, lõikes 1 nimetamata kirjalik suhtlus 

kohtu ja poolte vahel toimub 

elektrooniliselt ja seda tõendab 

vastuvõtuteatis, juhul kui selline võimalus 

on liikmesriigi õiguse kohaselt menetluses 

lubatud. 
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Selgitus 

Piisab liikmesriigi õigusele viitamisest. Euroopa tasandil ei tohiks nõuda poolte nõusolekut, 

kui liikmesriigi õiguses seda ei nõuta. 

 

Muudatusettepanek  21 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 9 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 15 a – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

1. Euroopa väiksemate kohtuvaidluste 

menetluses tasutav kohtulõiv ei tohi 

ületada 10 % nõude väärtusest ilma nõude 

intresside, kulude ja muude kõrvalnõueteta. 

Kui liikmesriik näeb Euroopa väiksemate 

kohtuvaidluste menetluses ette 

miinimumkohtulõivu tasumise, ei tohi see 

ületada 35 eurot ajal, mil nõudevorm 

pädeva kohtu poolt vastu võetakse. 

1. Euroopa lihtsustatud menetluses tasutav 

kohtulõiv ei tohi ületada 5 % nõude 

väärtusest ilma nõude intresside, kulude ja 

muude kõrvalnõueteta. Kui liikmesriik 

näeb Euroopa väiksemate kohtuvaidluste 

menetluses ette miinimumkohtulõivu 

tasumise, ei tohi see ületada 35 eurot ajal, 

mil nõudevorm pädeva kohtu poolt vastu 

võetakse. 

Selgitus 

10 % nõude väärtusest on liiga palju. Asjakohasem oleks kehtestada lõivuks 5 % nõude 

väärtusest (või isegi 3 %). Maksimaalselt 10 000 eurose nõude puhul oleks kohtulõiv seega 

500 eurot ehk ligikaudu 2217,35 Rumeenia leud. 

 

Muudatusettepanek  22 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 9 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 15 a – lõige 1 a (uus) 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 1a. Iga liikmesriik määrab 

miinimumsissetuleku, millest väiksema 

sissetuleku korral poolelt kohtulõivude 

tasumist ei nõuta. 

Selgitus 

Pooltelt, kelle sissetulek on väga väike, ei tohiks kohtulõivude tasumist nõuda. Ei ole aga õige 

määrata kogu Euroopa jaoks üht kindlat summat, sest miinimumpalgad ja elukallidus on 
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 ET 

liikmesriikides erinevad. Seetõttu peaks iga liikmesriik ise sissetulekupiiri kehtestama ja kõige 

parem oleks, kui see oleks seotud riigis kehtiva miinimumpalgaga. 

 

Muudatusettepanek  23 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 9 

Määrus (EÜ) nr 861/2007 

Artikkel 15 a – lõige 2 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Liikmesriigid tagavad, et pooled saavad 

kohtulõivu tasuda, ilma et nad peaksid 

kohtusse kohale tulema, sh pangaülekande 

teel ja krediit- või deebetkaardiga 

veebipõhise maksesüsteemi abil. 

Liikmesriigid tagavad, et pooled saavad 

kohtulõivu tasuda, ilma et nad peaksid 

kohtusse kohale tulema, sh pangaülekande 

teel või krediit- või deebetkaardiga 

veebipõhise maksesüsteemi abil. 

Selgitus 

Kohtulõivusid peaks olema võimalik tasuda kaugmakse teel, et ainult makse tegemiseks ei 

oleks vaja kohale sõita. Liikmesriikidelt ei tohiks aga nõuda rohkem kui ühe 

kaugmaksemeetodi pakkumist. 

 

Muudatusettepanek  24 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 1 – punkt 16 

Määrus (EÜ) nr 861/2007  

Artikkel 28 – lõige 1 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Komisjon esitab [kuupäev: viis aastat 

pärast määruse kohaldamise 

alguskuupäeva] Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

määruse kohaldamise kohta. Vajaduse 

korral tuleb aruandele lisada ettepanekud 

määruse muutmiseks. 

Komisjon esitab [kuupäev: viis aastat 

pärast määruse kohaldamise 

alguskuupäeva] Euroopa Parlamendile, 

nõukogule ning Euroopa Majandus- ja 

Sotsiaalkomiteele aruande käesoleva 

määruse kohaldamise kohta. Vajaduse 

korral tuleb aruandele lisada ettepanekud 

määruse muutmiseks. Hiljemalt [2 aastat 

pärast määruse kohaldamise kuupäeva] 

koostatakse vahearuanne, milles 

uuritakse teabe levitamist Euroopa 

lihtsustatud menetluse kohta 

liikmesriikides ning mis võib sisaldada 

soovitusi, kuidas suurendada üldsuse 

teadlikkust sellest vahendist. 
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Muudatusettepanek  25 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 2 a (uus) 

Määrus (EÜ) nr 1896/2006 

Artikkel 20 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 2a 

 Määruse (EÜ) nr 1896/2006 artikkel 20 

asendatakse järgmisega: 

 „Artikkel 20 

 Kohtuotsuse läbivaatamise 

miinimumnõuded 

 1. Pärast artikli 16 lõikes 2 sätestatud 

tähtaja möödumist on kostjal õigus 

taotleda Euroopa maksekäsu 

läbivaatamist selle liikmesriigi pädevas 

kohtus, kus maksekäsk väljastati, kui: 

 a) maksekäsku ei toimetatud kätte 

piisavalt aegsasti ja sellisel viisil, et kostja 

oleks saanud oma kaitset korraldada; või 

 b) kostjat takistasid nõude vaidlustamisel 

vääramatu jõud või temast sõltumatud 

erakorralised asjaolud. 
 

 Kuid esimeses lõigus sätestatud õigust 

taotleda läbivaatamist ei kohaldata, kui 

kostja ei vaidlustanud kohtuotsust, kui tal 

oli selleks võimalus. 

 2. Pärast artikli 16 lõikes 2 sätestatud 

tähtaja möödumist on kostjal samuti õigus 

taotleda Euroopa maksekäsu 

läbivaatamist päritoluliikmesriigi pädevas 

kohtus, juhul kui käesolevas määruses 

sätestatud nõudeid arvesse võttes anti 

maksekäsk välja selgelt valesti, või 

muudel erandlikel asjaoludel. 
 

 3. Läbivaatamise taotlemise tähtaeg on 30 

päeva. Tähtaega arvestatakse alates 

kuupäevast, mil kostja sai maksekäsu 

sisust tegelikult teadlikuks ja tal oli 

võimalus sellele reageerida, või hiljemalt 
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 ET 

alates kuupäevast, mil tehti esimene 

täitetoiming, mille tulemusel tema vara 

osaliselt või täielikult arestiti. Tähtaega ei 

saa asukoha kauguse tõttu pikendada. 

 4. Kui kohus lükkab lõikes 1 või 2 

osutatud läbivaatamistaotluse tagasi 

põhjusel, et nimetatud lõigetes sätestatud 

läbivaatamise tingimused ei ole täidetud, 

jääb Euroopa maksekäsk jõusse. 

 Kui kohus otsustab, et läbivaatamine on 

õigustatud ühel lõikes 1 või 2 sätestatud 

põhjustest, muutub Euroopa maksekäsk 

õigustühiseks. Võlausaldajal säilib siiski 

õigus aegumistähtaja täielikule või 

osalisele peatamisele.” 

Selgitus 

Määruse (EÜ) nr 861/2007 artiklit 18 muudetakse kooskõlas määruse (EÜ) nr 4/2009 

(kohtualluvuse, kohaldatava õiguse, kohtuotsuste tunnustamise ja täitmise ning koostöö kohta 

ülalpidamiskohustuste küsimustes) vastava sättega, et muuta see selgemaks ja lihtsustada 

selle kohaldamist praktikas. Kuna ei ole mingit põhjust, miks need läbivaatamist käsitlevad 

sätted, mille eesmärk on täpselt sama, peaksid olema erinevates Euroopa määrustes erinevalt 

sõnastatud, on asjakohane muuta samuti määruse (EÜ) nr 1896/2006 vastavat artiklit 20. 

 

Muudatusettepanek  26 

Ettepanek võtta vastu määrus 

Artikkel 3 – lõige 2 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Määrust hakatakse kohaldama [kuupäev: 6 

kuud pärast määruse jõustumise kuupäeva]. 

Määrust hakatakse kohaldama [12 kuud 

pärast määruse jõustumise kuupäeva], välja 

arvatud artikli 1 punktid 13−15, mida 

hakatakse kohaldama alates määruse 

jõustumise kuupäevast. 

Selgitus 

Et nimetatud artiklites on sätestatud liikmesriikide kohustused, mis tuleb täita kuupäevaks, 

mil muudatused hakkavad kehtima, ja komisjonile antakse õigus võtta delegeerimise teel 

vastu nõutavad vormid, tuleb neid artikleid hakata kohaldama varem. 

 

 


